
 

 

 
 

REGULAMENTO DESAFIO DOS FRANGOS XCO  
2019 

 
 
 
Apresentação: 
 
Acontecerá no dia 01 de dezembro de 2019 a primeira edição do Desafio Frangos da 
Serra XCO, com muito trabalho e dedicação uma pista foi entranhada no meio da mata 
atlântica, aos pés da serra de Itabaiana, um percurso duro e técnico, dividido em 3 
circuitos, Desafiador, Light e iniciante, onde são diferenciados pelo nível técnico e 
altimetria seja cauteloso na escolha do traçado, respeite seu limite. 
 
1. Informações Gerais  
1.1 Tipo de Prova: Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO)  
1.2 Distância dos Circuitos:  
Desafiador: 4,8 km 
Light: 3,8 km 
Iniciante: 1,8 km 
 
Distâncias aproximadas. 
 
1.3 Ponto de apoio:  
1.3.1 01 ponto para hidratação, alimentação e apoio mecânico das equipes (tec-feed-zone), 
situado no início do circuito;  
2. Categorias:  
 
OFICIAIS: 
 
SUB 23 MASCULINO: 19 a 22 anos (nasc. em 2000 a 1997)  
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1996 a 1990)  
MASTER A1 (30 a 34 anos - nasc. em 1989 a 1985)  
MASTER A2 (35 a 39 anos - nasc. em 1984 a 1980)  
MASTER B1 (40 a 44 anos - nasc. em 1979 a 1975)  
MASTER B2 (45 a 49 anos - nasc. em 1974 a 1970)  
MASTER C (50 a 59 anos - nasc. em 1969 a 1960)  
 
NÃO OFICIAIS: 



 

 

 
TURISMO MASCULINO A (16 a 35 anos – nasc. em 2003 a 1984) 
TURISMO MASCULINO B (36 anos – nasc. em 1983 e acima)TUR//ISMO 
FEMININO: (16 anos e acima) 
INICIANTE FEMININO: (16 anos e acima)  
INICIANTE MASCULINO A: (16 a 35 anos – nasc. em 2003 a 1984)  
INICIANTE MASCULINO B: (36 anos – nasc. em 1983 e acima)  
 
2.1 Para efeito das categorias, será considerado o ano de nascimento do atleta, não 
importando o mês de aniversário (ex. Atleta que nasceu dia 31/12/1984, disputará a 
MASTER A2, pois completa 35 anos em 2019).  
2.2 A organização do evento, bem como a arbitragem, se reserva o direito de rejeitar a 
inscrição de um(a) atleta nas categorias “INICIANTE”, caso o (a) atleta seja experiente e de 
nível técnico não condizente com tal categoria.  
3. Programação Geral 
  
3.1 Abertura das inscrições: 11 OUTUBRO de 2019, sexta-feira.  
 
3.2 Retirada de kits: Será feito no local da prova a partir das 06h30 a.m.  
 
3.2.1 O participante se responsabilizará em caso de extravio, perda, quebra ou danos da 
placa de identificação.  
 

4. Premiação  
 
- Medalhas de participação para todos que completarem a prova;  
- Troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria; 

5. Inscrições  
 
5.1 As inscrições serão feitas pelo site www.frangosdaserra., com os valores: 1º lote R$ 
50,00 (cinquenta reais) até o dia 01 de novembro de 2019 e 2º lote R$ 60,00 (secenta reais) 
de 25º de junho. Não faremos inscrições no dia do evento.  
5.2 Para os atletas com menos de 18 anos de idade, será obrigatória a apresentação do termo 
de consentimento na retirada do kit (modelo anexo) assinado pelos pais ou responsáveis, e 
com copias da identidade do atleta menor de idade e o responsável(Pais).  
5.3 As inscrições são pessoais, intransferíveis e não reembolsáveis.  
*Atenção: As placas de identificação da bicicleta não poderão ser cortadas, danificadas ou 
alteradas.  
 
6. Regras para área de apoio  
6.1 O apoio por parte da equipe do(a) atleta somente poderá ser feito dentro da área 
demarcada pela organização. Os apoiadores não podem ter contato físico com o atleta, não é 
permitido empurrar nem jogar água sobre o ciclista. O atleta deverá estender seu braço e 
pegar das mãos de seu apoiador a alimentação ou hidratação desejada. Também é proibido 
ao apoiador correr ao lado do atleta dentro da zona de apoio.  
6.2 Caso o atleta necessite de apoio mecânico, o mesmo deve conduzir seu equipamento até 
a zona determinada, não podendo cortar caminho ou voltar sentido contrário no percurso. É 
permitido ao atleta portar pequenas ferramentas para reparo de emergência, desde que estas 
não coloquem em risco sua segurança e a segurança dos demais atletas.  

http://www.frangosdaserra.,


 

 

6.3 Proibido trocar de bicicleta. Trocas de quaisquer peças na bicicleta são permitidas, 
exceto o quadro.  
6.4 Na área de apoio de hidratação fornecida pela organização o atleta deverá utilizar-se da 
água e descartar o copo/garrafa no espaço demarcado. A organização do evento reserva-se o 
direito de penalizar o atleta que for visto jogando seu lixo na trilha.  
6.5 O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta. Caso o 
apoio seja feito por outro atleta (entrega de ferramenta ou peça, por exemplo), os dois 
poderão ser desclassificados ou punidos com acréscimo de 20 minutos no tempo final, de 
acordo com a decisão dos árbitros.  
 
7. Informações Adicionais  
7.1 Infraestrutura disponível: banheiros, praça de alimentação, estacionamento,  estands 
comerciais e área de entretenimentos.  
7.2 SEGURANÇA: Teremos equipe de segurança, apoio médico com socorristas 
profissionais no circuito e ambulância.  
8. Particularidades  
8.1 O (a) atleta que sair do percurso durante a prova por qualquer motivo, deve retornar 
para o percurso do mesmo ponto onde saiu.  
8.2 Não haverá volta de bonificação para atletas que se acidentarem ou tiverem problemas 
mecânicos.  
8.3 Atitudes antidesportivas, tais como, ofensas verbais, agressões entre atletas e/ou para 
com a organização da prova serão passíveis de desclassificação.  
8.4 É OBRIGATÓRIO o uso de capacete durante a competição.  
9. Sinalização no circuito  
Teremos fitas “bump” demarcando maior parte da pista, grades, além de placas com setas 
indicando o caminho e marcações com cal no chão em alguns trechos da pista. O atleta deve 
estar atento às placas que indicam trechos de risco na pista. Em alguns trechos de maior 
dificuldade do circuito teremos sinalização para a “chicken line” como segunda opção aos 
atletas. As informações técnicas da pista serão apresentadas no congresso técnico.  
10. Publicidade e uso de imagem  
A prova será gravada em vídeo e fotografada. Os atletas que tiverem alguma restrição ao 
uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, todas as 
imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem 
qualquer compensação financeira, por tempo indeterminado.  
11. Disposições finais  
11.1 A organização, promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos 
e danos de equipamentos e/ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas 
e assistentes causados por acidentes durante o treinamento ou competição. As equipes 
médicas que apoiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento 
do acidentado para um  
hospital mais próximo. A partir daí termina as suas responsabilidades. Todas as despesas 
hospitalares correrão por conta do acidentado.  
11.2 A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da realização das 
provas com 7 dias de antecedência, bem como qualquer outra cláusula e/ou condições do 
presente regulamento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO  
Eu________________________________, 
RG_____________________________ CPF_____________________ 
declaro ser responsável legal pelo atleta __________________________ e 
autorizo sua participação nos treinos oficiais e na competição “Cotton Bike 
XCO”, nos dias 6 e 7 de julho de 2019, no Haras Recreio, em Barreiras-
BA.  
Barreiras, _____de __________________ de 2019.  

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do (a) responsável 

  


